
Forskning i Holsten 
(Af Niels Nybo Jakobsen) 

 

I min kære hustrus forslægt optræder på morfars side nogle meget mørklødede perso-

nager, og hun ligner selv lidt en spanier. Det er derfor af interesse at spore denne 

hypotese om sydlandsk blod. Indtil videre er kun fundet danske bønder og et par hatte-

magere. Sidste håb var måske en direkte ane, som var kommet sydfra: Margrethe 

Elisabeth Henrichsdatter, død 20 april 1848, Hårup i Linå sogn, Skanderborg amt, 70 

år gammel af alderdom. 

I FT1845 registreres personernes fødested for første gang, og det var derfor med en del 

overmod, at jeg slog efter og fandt på ddd.dda.dk i Linå: 

Margrethe Elisabeth Henrichsdatter 67 Enke Aftægtskone. Født: Mellemfledthagen Sogn, Kieler Amt. 

Hun skal altså være født ca. 1778. Kieler amt er jo nok i Holsten; men Mellemfledthagen kunne trods 

ihærdig søgen ikke findes. Der er mange småbyer i Tyskland, og ikke mindst i Holsten, som ender på -

hagen. Der var ingen, som syntes i nærheden af det registrerede. Et opslag i den originale FT1845 hjalp ikke, 

da navnet her er nærmest ulæseligt. 

Hvad gør man så? Man spørger nogle, som har forsket i Holsten før, f.eks. formand Jesper. Efter at have 

overvejet sagen et stykke tid, kom han frem til, at det kunne være Elmschenhagen. Lidt langt ude, syntes jeg 

(faktisk lidt hovedrystende), men kunne ikke komme op med noget bedre. 

Margrethe Elisabeth var kommet til kongeriget kort efter 1800, men akkurat så sent, at familien ikke kom 

med i FT1801. Hun var da gift med Jochum Dohse (eller Daase). På ddd.dda.dk findes også slesvigske og 

holstenske tællinger fra 1803; de holstenske vistnok ikke fuldstændige. Diverse søgninger på Dohse, Daase 

m.m. gav intet brugbart. Måske var de rejst herop 1802 og var således fløjet ”under radaren”. 

I Tyskland er arkivlovene anderledes end i Danmark. Man får ikke bare adgang til den fælles kulturarv, men 

må ydmygt henvende sig hos lokale kirkearkiver, hvor man mod et gebyr kan få lov til at se i bøgerne, eller 

man kan henvende sig skriftligt og betale for, at andre finder guldkornene frem. 

FamilySearch (FS) er jo stedet, hvor alverdens arkivalier ligger til fri afbenyttelse. Dog kun det, som 

mormonerne har fået lov til at filme og scanne. Der er også en del tyske delstater repræsenteret, men intet fra 

Slesvig-Holsten ud over FT1840 og FT1855, som også findes på ddd.dda.dk. Holstenske kirkebøger findes 

heller ikke på sa.dk. 

Men de danske kilder var ikke udtømt. Der var sønner i familien, og før 1849 indføres de i lægdsrullen ved 

fødslen. Det lykkedes at finde dem, og den ældste; Johan Joachim, viste sig at være født ca. 1798 i Lepan. 

Dette blev bekræftet ved hans konfirmation i Tilst 1814. 

Det ser ud til, at smeden Jochum Otte Daase/Dose har været en mindre stabil natur. I 1803 har han iflg. 

lægdsrullen bortført sin spæde søn til Odder sogn, og han er ”muleteret” for ulovlig omflytning – han har 

formentligt fået en bøde. Der må have været knas i ægteskabet; men det holdt dog. 

Jokum Daase døde 11 nov (begravet 18 nov) 1810 i Hårup, Linå sogn (op98), 46 år gl. Gjern herred (1808-

12) har skiftet efter Jochum Dose 7 dec 1810 (folio 246, op251). Der var flg. børn: Johan, 12, Jens Ludwig, 

7, Grethe Catrine, 10, Ane, 5, Edel, 3½ og Marie 1½ år gl. Skiftet blev fundet med hjælp fra Hanne V. 

Henriksen (se også Miloup.dk), som havde en fornemmelse af, at der kunne være et skifte ved 

herredsfogeden (Gjern herred); disse kan bl.a. søges på Slægtogdata.dk under Kilder og DIS-Arkivalielister. 

Rigtigt godt værktøj! Brug det! 



7 apr 1811 (op66) fødtes endnu en søn, Jochum Dose, i Hårup, opkaldt efter sin afdøde far. Margrethe 

Elisabeth var blevet gift igen allerede 23 mar 1811 i Linå med Anders Sørensen, som så er min hustrus 

direkte ane. 

Lepan kan findes på nettet; det ligger i Lebrade sogn nord for Plön og sydvest for Kiel. 

Næste trin er så at kontakte det rigtige kirkearkiv. Heldigvis kender Jesper en Frau Christensen i kirkearkivet 

i Plön-Segeberg, hvortil Lebrade med lidt god vilje kunne høre. Man finder arkivet på nettet og skriver en 

email, hvor man forklarer sagens sammenhæng, og hvad man ønsker, at de skal gøre. Efter et antal uger 

kommer der svar – ofte pr. brev, da mange tyskere og tyske institutioner åbenbart ikke er helt med på den ny 

teknik. Brevet indeholder en faktura på ca. 30 € for timeforbruget + endnu et par € til dækning af 

omkostninger til kopiering og forsendelse. I tilfældet Plön-Segeberg har de paypal, hvorfor overførslen 

koster ca. 0,70 €. Absolut overkommeligt. Andre arkiver har kun en bank-konto, og man må så betale 30 € 

yderligere blot for at få overført pengene til et andet EU-land; men det er jo også Euro-zonen. 

Jeg havde fat i 3 kirkearkiver, og de 2 kunne hjælpe. I alt kom jeg af med ca. 1500 kr.; men det er for intet at 

regne mod det besvær og de udgifter, jeg ville have haft ved selv at tage derned for at søge. 

Fru Christensen fandt nemt Johan Joachims fødsel i Lebrade sogn 26 sep 1798 og fremsendte 

dokumentationen. Der var dog ikke andre spor af familien i det sogn; men hun havde en fornemmelse af, 

hvor søgningen kunne fortsætte, nemlig nærmere Kiel. Næste kirkearkiv gav intet; men det tredje arkiv, 

Altholstein i Neumünster, var der resultat. Frau Sybille Radtke-Kaak var meget venlig og fandt det hele 

frem; først og fremmest Dohses og Margrethe Elisabeths vielse. Hvor? I Elmschenhagen! Jesper havde 

alligevel ret. Dernæst fulgte andre lokaliteter nær Kiel. 

Hun var også så venlig at samle det meste i en enkelt betaling, så bankgebyret ikke blev urimeligt. Logikken 

i, at arkivet i Neumünster ligger inde med kirkebøger fra sogne i udkanten af Kiel, er ikke klar for mig; men 

det viser, at det er mest effektivt at henvende sig til et eller andet kirkearkiv i delstaten, og så kan de hjælpe 

med at finde frem til det rigtige arkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi fik viet Margrethe Elisabeth Hinrichsen (som hun hedder dernede) til Jochim Dohse 10 juni 1798 i 

Elmschenhagen, Maria-Magdalenen-Kirche. Det var også hendes hjemsogn, idet hun var født der 6 sep 1777 

som datter af Matthias Hinrichsen og Ida Hedwig Bredenbeck (f. ca. 1752). Faderen, Matthias Hinrichsen, er 

også fra Elmschenhagen, døbt 24 okt 1751, søn af Cay Hinrichsen (ca.1718-1786) og Margarethe Schnoor 

(døbt 8 april 1722 i Probsteierhagen øst for Kiel). Vi fik alle børnene med i hver familie. Så vidt de 

holstenske kirkearkiver. 

 



 

 



  



Kan vi så stole på det? Det er god skik at kontrollere alle de oplysninger, som vi modtager fra andre – især 

det, som findes i databaserne, herunder også FamilySearch. I dette tilfælde har jeg ingen mulighed for at 

kontrollere kilden, medmindre jeg vil møde op i Neumünster for at læse de tekster, som jeg har fået tilsendt 

kopi af. Unødvendigt og lidt dumt, idet jeg næppe er bedre til at læse det tyske, end de tyske forskere. Disse 

erklæringer fra kirkearkiverne er fuld dokumentation og er lige så gyldige, som teksten i bogen. 

Næste skridt er at få det hele ind i Legacy9, som spiller rigtigt godt sammen med FamilySearch – når man 

har en konto på FS. FS søger automatisk efter dubletter, og kunne således vise, at der var sammenfald for 

Margaretha Schnoor og desuden yderligere 3 generationer før hende. Kvit og frit! 

 

 

 

Kan man så stole på det, man finder på FS? …eller de andre store databaser? I udgangspunktet: Nej! I det 

konkrete tilfælde er arbejdet udført af amerikanere, og det bør aktivere en vis skepsis. Mange amerikanere 

sidder ved deres pc og gør deres bedste; men uden fuld forståelse af sprog og kultur, bliver der begået mange 

fejl. I dette tilfælde har de så ikke fundet data på nettet, men måske endda været i kontakt med 

kirkearkiverne. Næste skridt bliver at skrive til dem, hvilket kan gøres direkte i FS. 

Som det ses, er alle navne tyske og altså ingen spanske el.lign. Vi må nok have lavet en DNA-analyse! 

 


